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Sammanfattning 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och 
analysera vilka viktiga delar som ingår i ett företags 
varumärke och som kan kopplas till Fad Fashion. 

 

Bakgrund:  I dagens samhälle fortsätter utvecklingen mot att 
medvetenhet och intresse för mode ökar allt mer och 
därmed också kraven på företagen/designers att 
hela tiden förnyas, följa med i utvecklingen i rätt takt 
och att sätta nya trender. Likaså påverkar företagets 
image och produkter konsumenternas sätt att 
förhålla sig till märket. Ett företags varumärke och 
image är viktig för att profilera sig mot sin marknad. 
På samma sätt vill även konsumenter positionera sig 
gentemot andra individer.  

 

Metod och teori:  I teoriavsnittet beskrivs sändarens och mottagarens 
perspektiv av varumärket. Tillsammans bildar de 
det samlade varumärkesvärdet. Därefter följs 
avsnittet åt av teorier kring Fad Fashion. För att 
besvara syftet har två valda varumärken studerats 
för att mer ingående beskriva konsumentens syn på 
varumärken. Primärdata hämtades från en 
enkätundersökning samt en intervju.  

 

Empiri: Empirin bygger på enkätundersökningen som 
gjordes för att ta reda på konsumentens attityder 
och beteenden till varumärken. Undersökningen 
hade dels allmänna frågor angående varumärken, 
samt mer djupgående frågor kring varumärkena Odd 
Molly och Cheap Monday.  
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Slutsats: De viktiga delar som ingår ett företags varumärke 
och som kan kopplas till Fad Fashion kan 
sammanfattas med följande punkter; Varumärkes-
känslighet, positionering, varumärkesutvidgning, 
varumärkeslojalitet, varumärkesimage och 
varumärkesassociationer.  

De tänkbara varumärkesstrategier som ett företag 
med smal och unik design kan tillämpa för att få en 
positiv respons från mottagaren är bland annat 
varumärkesutvidgningar av olika slag samt att 
bevara varumärkets kärnvärde.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Nyckelord: Fad Fashion, Classic Fashion, Livslängd, Smal Design, 
Mode, Trend, Design, Varumärke, Varumärkesstrategi 
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1. Inledning 
I studiens inledande avsnitt behandlas rapportens problembakgrund, 
problemdiskussion och problemformuleringar.  Problemformuleringen består av 
ett huvudproblem och ett delproblem. Vidare beskrivs begrepp och definitioner, 
samt de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Problembakgrund 

Vad är mode?  Mode är att hela tiden förändras i trender och modenyck. För att 
följa med i modet måste modeskaparna och företagen ständigt skapa eller förnya 
sina produkter. (Easey, 2002, sid. 1-2) 

Historiskt sett går det att se att modet har influerats av tydliga fenomen i 
samhället såsom politik, musik och film. I alla tider har det funnits trender och 
det finns olika tidstypiska plagg från olika decennier.  Utvecklingen är och har 
varit att trenderna har kommit igen och igen, men i andra former. (McAndrews, 
Hedén, 2005, sid 37)  

I dagens samhälle fortsätter utvecklingen mot att medvetenhet och intresse för 
mode ökar allt mer och därmed också kraven på företagen/designers att hela 
tiden förnyas, följa med i utvecklingen i rätt takt och att sätta nya trender. 

Idag köper vi konsumenter inte bara kläder för att vi behöver dem utan för att 
mode och kläder har blivit ett intresse, och för en del, även en livsstil.  Utbudet av 
kläder är idag enormt, och i och med internet och internetbutiker är det lätt att 
hålla sig uppdaterad om nya trender. Lika lätt är det att handla och beställa 
kläder via nätet.  

Likaså påverkar företagets image och produkter konsumenternas sätt att 
förhålla sig till märket. Ett företags varumärke och image är viktig för att 
profilera sig mot sin marknad. På samma sätt vill även konsumenter positionera 
sig gentemot andra individer. Varumärket riktar ofta in sig på olika målgrupper 
med speciella intressen. Viktiga delar för företaget att kartlägga är 
konsumenternas attityder och beteenden.  

Fad Fashion och Classic Fashion är två begrepp som används flitigt inom 
modeindustrin för att definiera ett plaggs grad av trend, modegrad och livslängd. 
Fad Fashion avser plagg som har hög modegrad och kort livslängd och som i 
svenskt tal kan översättas till modenyck. Lika snabbt som de blir trendiga, blir de 
lika snabbt otrendiga. Trenden eller plagget anammas oftast av en lite mindre 
och specifik målgrupp. Classic Fashion är de plagg som anses vara basplagg, med 
längre livslängd men med lägre modegrad. Ett plagg genomgår olika stadier från 
utveckling till avveckling i en så kallad produktlivscykel. 
(http://courses.cit.cornell.edu) 

 

 

 

 

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm
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1.2 Problemdiskussion 

Som vi beskrev tidigare finns det både interna och externa faktorer som 
påverkar ett företag och dess varumärke.  Exempel på dessa är trender, image, 
produkter, samhälle och design. Frågan är om just de delarna påverkar ett 
varumärkes livslängd? Vissa företag har en mer unik och smal design som direkt 
kan kopplas till varumärket.  Plaggen är igenkända och ser ofta snarlika ut. 
Designen på plaggen bygger på företagets image och varumärke, kanske på gott 
och ont.  Konsumenten känner sitt favoritmärke och vet vad den får, men risken 
finns att kunden blir mättad på företagets produkter och kanske dess brist på 
utveckling? En viktig del är den kundnytta eller kundvärde som säljande part 
levererar.  

En annan fundering är om begreppet Fad Fashion kan kopplas till ett varumärke 
och till en design och i så fall om dessa följer samma tendens som det enskilda 
plagget, alltså att snabbt bli otrendigt och inaktuellt.   

Att ge liv åt ett varumärkes image är svårt, de företag som haft framgång med 
den delen har förmodligen lyckats skapa unika och fördelaktiga associationer till 
varumärket (Gezelius, Wildenstam, 2007, sid 150-152). Både Odd Molly och 
Cheap Monday är två väl profilerade varumärken. Vi anser att båda har stark 
varumärkesimage. I och med det har de också en speciell design som vänder sig 
till ett litet segment. Designen på plaggen går direkt att koppla till varumärket. 
Frågan är vad omvärlden egentligen tycker, och hur varumärkenas framtid ser ut 
med tanke på dessa faktorer? En betydelsefull svårighet för varje företag är att 
kunna behålla sina kunder. Den starka konkurrensen gör det extra svårt att 
behålla marknadsandelen. Därför är det viktigt att arbeta med genomtänkta 
strategier och aktiviteter för att hitta sin egen väg. (Gezelius, Wildenstam, 2007, 
sid 257) 
 
För att undersöka antagandena är det viktigt för oss att se hur konsumenten 
konsumerar, vilka köpmönster som finns, hur de ändras och utvecklas. Även 
attityder, kundtrogenhet och trendkänslighet gentemot varumärken är 
väsentligt att kartlägga.  

 

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem; Vilka viktiga delar ingår i ett företags varumärke och som 
kan kopplas till Fad Fashion? 

1.3.2 Delproblem; Vilka tänkbara varumärkesstrategier kan ett företag med 
unik och smal design tillämpa för att få positiv respons från mottagaren? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka, beskriva och analysera vilka viktiga delar som ingår i ett 
företags varumärke och som kan kopplas till Fad Fashion. 
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1.5 Problemavgränsningar  

Vi kommer huvudsakligen att inrikta oss på varumärkesinriktade företag med 
unik och smal design. 

 

1.6 Nyckelord och definitioner 

 

Fad Fashion- Plagg med hög modegrad och kort livslängd. Kan översättas till 
modenyck. 

 

Classic Fashion- Basplagg med låg modegrad och lång livslängd. 

 

Livslängd- En produkts användningsgrad som baseras på dess efterfrågan 

 

Smal design- en unik och igenkännande design som attraherar en specifik 
målgrupp.  

 

Trend – ”A trend is a general direction or movement. A style begins to be 
accepted we think of it as a trend.” (M. Solomon, N. Rabolt, 2009, sid. 17) 

 

Mode – ”Något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är 
modernt”. (http://sv.wikipedia.org) 

 

Design – ”Den estetiska och ändamålsenliga formgivningen” av produkten 
(http://sv.wikipedia.org) 

 

Varumärke – Varumärket består av de samlade kännetecken som har till uppgift 
att särskilja och identifiera näringsidkarens produkter eller tjänster från andras. 
(F. Melin, M. Urde, 1990, sid. 20) 

 

Varumärkesstrategi – strategier som främjar utvecklingen av varumärket. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik
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2. Studiens metod och genomförande 
I metodavsnittet beskrivs val av tillvägagångssätt för genomförandet av 
undersökningarna. I metodavsnittet behandlas även val av urval och 
insamlingstekniker.   

 

2.1 Syfte 

Studien har ett beskrivande syfte men även i någon mån görs även en explorativ 
undersökning. Den explorativa undersökningen görs för att skapa en 
övergripande bild och för att avgränsa problemområdet. 

Den beskrivande undersökningen fokuserar och svarar på frågorna Hur? Vem? 
Var? och När?  

 

2.2 Undersökningsmetod 

”Metodsektionen omfattar en ofta detaljerad beskrivning av det empiriska 
tillvägagångssättet i försöket att lösa problemet och/ eller besvara frågan.” 
(Backman, 1998, sid. 33) 

Den undersökande metoddiken i studien görs utifrån ett kvalitativt perspektiv. I 
den kvalitativa studien ligger fokus på innebörd, kontext och process. Avsikten 
är att uttyda och förstå fenomen, vilket inbegriper och resulterar i frågor, 
variabler och svar.  Till skillnad från det traditionella förhållningssättet där 
undersökaren ser på den omgivande verkligheten på ett relativt objektivt sätt, 
ses verkligheten från individens synvinkel, hur den tolkas och formas. (Nyberg, 
2000, sid. 100) 

Vår studie grundar sig på undersökningar, såsom intervju och 
enkätundersökning, vilka syftar till en kvalitativ metodik.  Målet är att med hjälp 
av förnyade kunskaper se på fenomenet ur ett nytt perspektiv, samt utveckla 
teorier. 

Vi strävar efter att ge ökad förståelse och att klargöra begreppet genom 
observationer av omvärldens attityder och beteende.  

 

2.3 Urvalsmetod 

Vid vår enkätundersökning valde vi att använda oss av ett icke slumpmässigt 
urval, då vi gjorde en del avgränsningar kring vår målgrupp. Valet av 
undersökningsmetod grundade sig på att vi ville nå ett större antal 
respondenter, för att få ett mer tillförlitligt resultat och då var 
enkätundersökning ett bra tillvägagångssätt. 

 



Fad Fashion- ur ett varumärkesperspektiv                                      Helen Lidén och Emelie Gustafsson  

 

 5 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Vår studie syftar i första hand till att samla primärdata i form av intervju och 
enkätundersökning, för att göra genomförandet av studien möjligt.  

För att få bakgrundsfakta och grundläggande fakta om fenomenet krävs 
sekundärdata, i form av artiklar, information från databaser samt facklitteratur. 

Vi gjorde en enkätundersökning i form av en kundattitydundersökning . 
Frågorna vi ställde kändes relevanta ställt till studiens syfte och enligt vår 
bedömning till rätt målgrupp. Vi valde att vända oss till kvinnor vid utförandet av 
enkätundersökningen, eftersom det gjordes en jämförelse mellan Odd Molly och 
Cheap Monday. Valet var naturligt då Odd Molly bara vänder sig till kvinnor och 
därför valde vi att avgränsa oss till ett segment där båda företagen finns på 
marknaden.  

Vi gjorde även begränsningar från åldern 18 till 65 år. Vi trodde inte att det 
skulle påverka resultatet för Odd Molly. Däremot trodde vi att det kunde påverka 
Cheap Monday desto mer, då de har en yngre åldersgrupp. Dock trodde vi inte att 
det skulle inverka på resultatet i betydande utsträckning.  

Enkäterna delades ut under en veckas tid i ett fåtal utvalda städer med omnejd 
(Borås, Jönköping och Göteborg), vilket är en resursmässig avgränsning. 
Enkäterna skickades även ut via Internet, på så vis har vi undvikit att endast 
begränsa oss till ett tillfälle och en plats, vilket borde ha gett ett mer tillförlitligt 
resultat. 

Antalet enkäter som delades ut var 67 stycken. Det var svårt att avgöra om det 
var ett rimligt antal i förhållande till tid, men det var viktigt att vi hade tillräckligt 
med material att basera vårt resultat på. Vi gjorde även en viss begränsning i 
mängden frågor. Frågorna fick inte falla utanför syftet. 

Vi gjorde också en intervju med en butikschef på Faith, som en komplettering till 
enkätundersökningen för att fylla de eventuella luckor den efterlämnade och för 
att få ”sändarens” syn på konsumentens köpbeteende kring varumärken. Vi 
valde här att göra endast en intervju med tanke på tiden. Intervjun som gjordes 
var istället av en mer ingående och djup karaktär. Faith är en liten butik i Borås 
som startades år 2000. I butiken säljs kläder, smycken och accessoarer. Faith 
erbjuder ett flertal mer eller mindre kända varumärken (www.faith.se). 
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3. Teoretisk referensram 
I teoriavsnittet presenteras olika vetenskapliga teorier som används under 
studiens gång för att bygga en grund för empirin. Med hjälp av teorin och olika 
modeller ska de utgöra ett hjälpmedel för undersökningen. Modellerna som 
används är relevanta för studien.  

 

3.1 Sändare och mottagare 

Uppbyggnaden av ett varumärke kan beskrivas som en kedja av aktiviteter inom 
företaget och i konsumentens sinne.  Tillsammans bildar de det samlade 
varumärkesvärdet.  Stegvis kommer vi att gå igenom de olika delarna i kedjan för 
att på så vis komma fram till svar på studiens huvudproblem och delproblem. 

 

Figur 3:1 (omgjord modell) 

Sändarens och mottagarens perspektiv på varumärkesvärdet (Melin, 1997, sid. 
279) 

 

3.1.1 Varumärkesidentitet 

Identitet innefattar de samlade signaler som ett företag försöker sända ut till 
konsumenterna, via sitt varumärke. Det inbegriper de associationer vilka 
företaget vill förmedla och upprätthålla. Varumärkesidentitet kan delas upp i 
fyra olika kategorier: 
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- Produkt 
- Person 
- Organisation 
- Symbol 

 

Genom produkten kan företaget lägga stor vikt på exempelvis attribut eller 
kvalitet. Det kan dock vara farligt att ur en strategisk synvinkel bygga upp ett 
varumärke runt en produkt, av den orsaken att produktlivscykeln ofta är kort.  

Ett varumärkes personlighet är dess själ och karaktärsdrag. På samma sätt som 
människor kan ett varumärke ha en speciell framställning, vilken ligger till grund 
för den förbindelse varumärket skapar till konsumenterna.  

En annan strategi är att skapa associationer till organisationen, via exempelvis 
yttrade värderingar eller fokus. Detta kan vara en smart och intressant idé, men 
är inte alltid lätt att åstadkomma. Då det uppkommer argument mot företaget 
kan det vara besvärligt att motbevisa dessa.  

Varumärkets symbol är ett bra och effektivt verktyg för att konsumenten ska 
kunna göra sammankopplingar och därmed urskilja ett varumärke. Strategiskt 
sett kan en symbol vara väldigt användbar i de fall då den är stark, inarbetad och 
ger positiva associationer (Uggla, 2001, sid. 83-85.) 

 

3.1.2 Kärnvärde 

Kärnvärdet även kallat företagets kärnvärderingar är ett begrepp som används 
för att ladda ett varumärke och det fungerar som en viktig grundsten för 
företaget. Kärnvärdet skildrar en del av varumärkets identitet och ger sig ofta i 
uttryck i ett antal valda nyckelord. Viktigt är att kärnvärdet ligger i linje med 
företagets vision. (Uggla, 2001, sid 185)  

 

3.1.3 Positionering 

Positionering är en metod för att placera företagets produkter i konsumentens 
medvetande. Utifrån en grundpelare utgår positioneringen ofta från varumärket 
eller produktens fördelar, för att konsumenten ska kunna urskilja dess 
mervärde. För att hitta en unik plats på marknaden krävs underlag för en hållbar 
differentiering. Viktiga komponenter att ta i beaktande är den nuvarande 
konkurrenssituationen och målgruppens behov och egenskaper.  

Vid eventuell ompositionering av en produkt, fordrar det ofta ekonomiska 
resurser och även mycket tid. Därför kan det vara bra att i en tidig fas bestämma 
om positioneringen ska vara tidlös eller tidsanknuten. ( Melin, Urde, 1990, sid 
22)  
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3.1.4 Intern varumärkeslojalitet 

Intern varumärkeslojalitet avser lojalitet från innehavaren av varumärket. Det är 
viktigt att ur ett långsiktigt perspektiv vara konsekvent, kontinuerlig och ha rätt 
kompetens för att kunna bygga upp ett varumärke. Innehavaren av varumärket 
måste följaktligen ha klart för sig vad varumärket står för, alltså dess 
kärnvärden. Om det råder bristande intern lojalitet mot varumärkets 
kärnvärden, kan det i sin tur påverka återförsäljarnas och konsumenternas 
lojalitet negativt. Det kan vidare resultera i allvarliga konsekvenser, så som att 
den externa lojaliteten minskar. Det är ett problem som är allmänt 
förekommande. Oftast uppstår bristande intern lojalitet då en innehavare 
antingen genom märkesutvidgning eller licensiering försöker exploatera sitt 
varumärke.  Märkesutvidgning kan leda till att positioneringen ändras och 
licensiering kräver en jämn och hög kvalitet, vilket inte alltid är lätt att 
upprätthålla. (Kapferer, 1995, sid 104,106)  

 

3.1.5 Varumärkesutvidgning 

Att hålla ett varumärke levande är svårt och kräver genomtänkta strategier. 
Genom varumärkesutvidgning kan företag på olika sätt expandera sitt 
varumärke. Ett företag har enligt Kotler fyra val att göra när det kommer till att 
utveckla varumärken; Line extensions, brand extensions, multibrands, och new 
brands. Vi har valt att gå in på de två förstnämnda eftersom de passar vårt syfte 
bäst. 

Line extensions innebär att företaget introducerar komplimenterade produkter 
till ett redan existerande varumärke, eller komplimenterande produkter till en 
viss produktkategori. Det kan röra sig om modifierade produkter i nya former, 
andra färger eller hur en vara paketeras. 

Orsaken till utvecklingen är att möta sin kunds önskan om variation eller för att 
utnyttja sin överkapacitet.  Det kan också visa sig att det finns en dold eller 
slumrande marknad som lätt fångas upp med hjälp av utvidgningen.  

Att utveckla innebär en risk, om företaget överexpanderar är det lätt att 
varumärket tappar image och den faktiska idén. I senare led kan det leda till 
förvirring bland kunderna.  

Brand extensions innebär att utvidga företaget, för att med hjälp av varumärket 
sälja varor under helt andra produktområden, och ofta på andra marknader, som 
t ex ett varumärke som säljer kläder, väljer att utvidga sitt sortiment ytterligare 
med solglasögon och smink.  

Genom att använda sig av märkesutvidgning kan företaget ge många olika 
fördelar. Det är många som känner igen och känner ett förtroende för ett redan 
inarbetat märke som i sin tur leder till en snabbare acceptans från kunderna. I 
och med märkeskännedomen sparar företagen in på dyra pengar på 
reklamkostnader.  Enligt Kotler innebär även märkesutvidgningen en viss risk, 
vidare menar Kotler att utvidgningen av varumärket måste vara lämplig ställt till 
kärnprodukten och att marknaden till den nya produkten lätt kan kopplas till 



Fad Fashion- ur ett varumärkesperspektiv                                      Helen Lidén och Emelie Gustafsson  

 

 9 

den gamla.  Det måste finnas en tydlig koppling till den nya produktkategorin. En 
viktig aspekt att ta upp är att ett varumärke lätt tappar sitt värde hos kunden om 
det överexponeras eller att det tappar image. (Kotler, Wong, Saunders, 
Armstrong, 2005, sid 565-566) 

Odd Molly och även Cheap Monday har bland annat valt att utveckla sina 
produktområden i form av komplimenterande produkter, men även valt att göra 
en så kallad brand extension där företaget/ varumärket gett sig in på helt andra 
produktområden. Med hjälp av en intervju med en butiksinnehavare ska vi 
undersöka om sådana utvidgningar har fått någon respons från konsumenten 
och i så fall vilken. 

Då ett varumärke försöker finna nya kundgrupper som ligger i ett högre eller 
lägre prissegment än det nuvarande, kallas det vertikal varumärkesutvidgning. 
Det kan ofta vara svårare för ett varumärke att ta sig upp till högre prissegment, 
eftersom det kan uppkomma problem med varumärkets trovärdighet.  

Ett intressant exempel är Silver Bullets, som är en form av vertikal utvidgning. 
Det är ett sätt att försöka flytta ett företags ordinarie standardvarumärke genom 
att använda sig av en mer kvalificerad och exklusiv variant, dvs. Silver Bullet. 
Företagets Silver Bullet kan förhoppningsvis ”smitta” av sig sin trovärdighet, så 
att det överförs även till standardvarumärket. En Silver Bullet kan ofta vara mer 
påkostad, bland annat krävs det extra resurser till marknadsföring 

Co-branding innebär ett samarbete mellan minst två aktörer vilka har starka 
varumärken.  De har olika ursprung och avsändare. Tillsammans kan de 
komplettera varandra och marknadsföras i en ny produkt. (Gezelius, 
Wildenstam, 2007, sid 159-163) 

 

3.1.6 Varumärkeskänslighet  

Varumärkeskänslighet uppkommer när en konsument väljer emellan olika 
produkter och upplever att varumärket är av stor betydelse. I anknytning till 
köpet känner konsumenten ofta en risk, vilket bidrar till att 
varumärkeskänsligheten ökar. Risken kan vara av olika karaktär till exempel: 
social, ekonomisk eller fysisk. (Melin, Urde, 1990, sid 26) 

 

3.1.7 Varumärkesmedvetenhet 

För företaget är märkesmedvetenhet väldigt viktigt. Första intrycket är viktigt 
och det är ofta det som påverkar märket och företagets 
marknadsföringsfunktion. När det kommer till värdering av ett företag är 
konsumenternas uppfattning om märket betydelsefull. Det är viktigt att tänka ut 
en marknadsföringsstrategi, där det bestäms hur varumärket vill bli sett och av 
vilka. (BNL Information, Birkin, 1990, sid. 62-63.) 
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3.1.8 Varumärkesassociationer 

En av de faktorer som påverkar konsumentens syn på ett varumärke är styrkan 
hos associationen. Det omfattar hur processen i konsumentens medvetande har 
gått till och bearbetas, vad gäller bland annat kvalitet och kvantitet på 
informationen.  

Ett annat begrepp är ”favoriserade associationer” som har en positiv och 
önskvärd betydelse för konsumenten vilka kan syfta till antingen mer påtagliga 
faktorer kopplade till produkten eller abstrakta och immateriella egenskaper. 
Ibland har associationer som uppdrag att göra ett varumärke eller en produkt 
unikt, eftersom det påverkar konsumentens vilja att känna ett positivt värde. 
Graden av uppfattad unikhet, alltså hur varumärket utskiljer sig från andra 
konkurrenter på marknaden är vitalt. (Uggla, 2001, sid 97-98) 

 

3.1.9 Konsumentbaserat varumärkesvärde   

Enligt Professor Keller, grundas ett varumärkes värde på tre variabler:  

- Särskiljande effekt 
- Varumärkeskännedom  
- Marknadsföringsåtgärder 

Teorin baseras på att ett varumärkesvärde enbart kan uppkomma när 
konsumenten uppfattar en olikhet mellan en ”produkt med varumärke” och en 
”produkt utan namn”. I de fall då konsumenten inte upplever någon skillnad, är 
följaktligen varumärket värt mindre. Det har alltså inte den önskade och 
särskiljande effekten. 

Konsumentens kännedom om ett varumärke är subjektiv och påverkas av de 
upplevelser och kunskaper personen har kring varumärket. Konsumenten kan 
sedan tidigare ha en viss inställning till varumärket, antingen negativ eller 
positiv. Denna kan inverka på, tynga eller förstärka relationen till varumärket.  

Den tredje variabeln avser den respons som konsumenten ger på olika 
marknadsföringsåtgärder. Vilken redogör det konsumenten minns av 
marknadsföringen av varumärket och vidare inverkar på köpbeteendet.  
(Uggla, 2001, sid 96-97) 

 

3.1.10 Varumärkeslojalitet 

Ofta har varumärken en tydligt definierad image ”eller personlighet”. Imagen 
skapas genom marknadsföringsstrategier som fokuserar på att positionera 
produkten på ett visst sätt. Vilket kan göras genom exempelvis reklam, 
paketering och märkning. När köparen gör ett inköp är detta ofta ett val av 
livsstil. Köpet säger mycket om vad en person är intresserad av, likaså vilken typ 
av person som hon/han vill vara. Konsumenter köper ofta produkten utifrån 
vilken image de tycker mest om, eller för att produkten på något sätt tilltalar 
dem.  
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Om en produkt tillfredsställer konsumentens behov eller önskemål, kan det 
resultera i en lojalitet till varumärket som varar i många år. Lojaliteten fungerar 
som ett band mellan produkten och konsumenten, som är svårt för konkurrenter 
att bryta. För att bryta bandet krävs ofta att konsumentens självkoncept eller 
livssituation ändras. Lojaliteten till varumärket kan också påverkas när företaget 
förändrar eller positionerar om varumärkesimagen. (Solomon, Rabolt, 2009, sid. 
4) 

 

3.1.11 Varumärkesimage 

Det är viktigt att bygga ett starkt varumärke, inte bara för företagets skull utan 
för att kunden känner sig trygg med vad den köper. 

Begreppet varumärkesimage inbegriper relationen mellan profil, identitet och 
image.  

Med profil avses den bild som företaget vill förmedla till omvärlden. Identiteten 
är den interna bilden, alltså hur företaget och/eller varumärket är i verkligheten. 
Image i sin tur påvisar omvärldens samlade uppfattning av företaget.  

För att uppnå en stark varumärkesimage är det viktigt att dessa tre stämmer 
överrens och ”överlappar” varandra.  

Att ge liv åt ett varumärkes image är svårt, de företag som haft framgång med 
detta har förmodligen lyckats skapa unika och fördelaktiga associationer till 
varumärket. (Gezelius, Wildenstam, 2007, sid 150-152) 

 

 

Figur 3:2 Varumärkesimage 

(Gezelius, Wildenstam, 2007, sid 150-152) 

 

Genom vår enkätundersökning ska vi försöka ta reda på hur konsumenten ser på 
våra två varumärken, Odd Molly och Cheap Monday, som vi har valt att titta 
närmre på. Vi ska försöka få en bild av hur de själva vill bli uppfattade och hur 
det stämmer överrens med omvärldens syn. 
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Både Odd Molly och Cheap Monday har på flera olika vis förändrats sedan 
starten och även i en viss mån ompositionerats och därför är det viktigt att se 
om/eller hur det har påverkat företagets image.  

 

3.2 Fad Fashion 

Inom mode- och klädindustrin finns olika typer av plagg med olika grad av trend 
beroende på dess design och utformning, vilket i sin tur leder till att plaggen har 
varierande livslängd. Valet av strategi är en viktig faktor, i vissa fall kan 
företagen medvetet välja en begränsad livslängd för en produkt, för att uppnå 
bäst resultat. (http://courses.cit.cornell.edu) 

 

3.2.1 Beskrivning av produkttyper 

Basplagg är sådana som har en tidlös och enkel design, i färger som, svart, vitt, 
grått och beige. Det är plagg som sällan eller aldrig ändras i designen. Kunder 
köper den typ av plagg mer än en gång och plaggen finns förmodligen alltid som 
ett komplement i garderoben.  

Fashionplagg har en kortare livstid, ”fashion is a style of time” En ganska stor del 
av konsumenterna köper plagget eller anammar trenden och när det/ den inte 
längre är populär är produkten/trenden i slutet på livscykeln. 

Fadplagg har den kortaste livslängden och karaktäriseras av en utstickande 
design som skiljer sig från mängden och som bara anammas av ett fåtal 
konsumenter. 

Vi tror att Både Odd Molly och Cheap Monday till stor del har plagg som vi här i 
studien har valt att kalla Fad Fashion plagg och vi vill undersöka hur detta 
påverkar varumärket och vilken attityd konsumenterna har kring plaggen. 
Vidare tror vi också att det är lätt att tröttna på en design som har så hög 
modegrad och som vänder sig till ett litet segment, risken tror vi är att man 
tappar sin kundkrets. Överlag kan det sägas att ju mer modernt ett plagg eller en 
trend är desto kortare livslängd. 

 

 

Figur 3:3 Plagglivscykel 

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm
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Figur 3:4 Efterfrågekurva hos konsumenten 

(http://courses.cit.cornell.edu) 

 

3.2.2 Moderelaterade livscyklar 

Produkterna i en livscykel har normalt följande utvecklingsförlopp: 

Introduktionsstadiet: I första stadiet uppstår marknaden och de första kunderna 
köper. Produkten är under utveckling och introduceras för första gången. 
Tillväxten och efterfrågan är blygsam. Det råder viss osäkerhet på om produkten 
kommer att nå framgång. (Gezelius, Wildenstam, 2007, sid. 177) 

Tillväxtstadiet: Marknaden och efterfrågan ökar. Volymtillväxten är stor. 
(Holmström, 2007, sid. 25) 

Mognads-/mättnadsstadiet: I det stadiet har många köpt och marknaden börjar 
bli mättad och därmed sjunker efterfrågan på produkten. (Holmström, 2007, sid. 
25) För att bevara produktens attraktion måste företaget här satsa mer på 
marknadsföring och produktutveckling.  

Nedgångsstadiet: Efterfrågan avtar drastiskt och antalet köpare reduceras.  

Avvecklingsstadiet: Produkten är nu på väg att dö ut, och avveckling är nästa steg. 
(Gezelius, Wildenstam, 2007, sid. 177) 

Eventuell ny tillväxt: I många fall får produkten ett nytt uppsving men då oftast i 
en modernare tappning (Holmström, 2007, sid. 25.) 

För att förstå kopplingen till Fad fashion som tas upp i studiens 
problemformulering är det viktigt att få en överblick av de olika stadier som ett 
plagg passerar från ”vagga till grav”.  

 

3.2.3 Fad Fashion livscykel 

Nytt mode tar ofta en tid för den stora massan att accepteras och anammas av en 
större kundgrupp.  Om man tittar på begreppet Fad Fashion ur ett 
livscykelsperspektiv ser man att livslängden på plagget är mycket kort. Lika fort 
som den/det blir populärt lika fort försvinner efterfrågan.  

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm
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Figur 3:5 Fad Fashion 

Introduktion och tillväxtsstadiet: introduktionsfasen är mer eller mindre 
obefintlig, då målet är att öka populariteten så snabbt som möjligt. Detta är dock 
i viss mån svårt att påverka eftersom det är svårt att förutse en trend. 

Mognads-/Nedgångsstadiet: När produkten nått sin mognad, följs den åt av en 
snabb nedgång. (http://courses.cit.cornell.edu) 

 

 

 

 

 

 

 

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm
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4. Empiri och analys 

I Empiriavsnittet redogörs för det sammanställda resultatet av enkätutskicket 
samt sådant som framkommit vid intervjutillfället med butikschef Elin Hagrenius. 
För att ge en sammanhängande bild av den insamlade primärdata kommer 
empirin följas åt av analysen.   

 

4.1 Det empiriska resultatet 

”Där forskningens objekt alltså utgörs av verkligheten talar man om empiriska 
vetenskaper. Med termen empirisk menas att utsagorna i princip är testbara och 
bygger på någon form av kontakt med verkligheten. De empiriska vetenskaperna 
efterlever den rationella övertygelsen att vill du veta någonting om verkligheten, så 
ska du observera den!”  Vid tolkningen studeras undersökningens eventuella 
likheter och olikheter. (Backman, 1998, sid. 24) 

Empiriavsnittet utgörs främst av de insamlade primärdata, bestående av 
enkätundersökning och personlig intervju.  

Undersökningen består av en allmän del om varumärken och dels en fördjupning 
av två varumärken, Odd Molly och Cheap Monday. Valet av de två varumärkena 
beror på att vi anser att de har en smal och unik design och därmed passar till 
vårt ändamål. Varumärkena är starkt etablerade på den svenska marknaden och 
är igenkända av många. Designen skiljer sig åt och målgruppen är inte 
densamma men på grund av den unika och smala designen går det att jämföra 
dem på många plan. 

För att få en bild av beteende och attityder kring varumärken gjordes en 
enkätundersökning riktad till kvinnor i åldrarna 18-65 år. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på mottagarens uppfattning kring varumärken. 

Vi har även gjort en personlig intervju med butikschef Elin Hagrenius från Faith 
som säljer Odd Molly plagg. En motsvarande intervju skulle ha gjorts med 
butikschefen på Face som säljer Cheap Monday plagg, men intervjun blev 
inställd. Intervjun med Elin Hagrenius gjordes som ett komplement till 
enkätundersökningen samt för att få en bild ur sändarens perspektiv av 
konsumentens köpbeteende. 
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4.2 Resultat - enkätundersökning 

 

4.2.1 Generellt köpbeteende 

I den första delen av enkäten ställdes frågor för att få svar på attityder och 
beteenden, trendkänslighet och varumärkestrogenhet.  Av det totala antalet 
respondenter, 67stycken, besvarades samtliga frågor av alla tillfrågade. Vi har 
valt att sammanställa de vanligast förekommande svaren, samt presentera några 
av frågorna i sin helhet i tabellform.  

Din ålder?  
Yngre än 18 år 3,08 % 

18-25 år 29,23 % 

26-35 år 18,46 % 

36-45 år 15,38 % 

46-55 år 21,54 % 

56-65 år 10,23 % 

Äldre än 65 år 2,08 % 

 
Åldern på respondenterna är relativt jämnt fördelad, men den största gruppen är 
mellan 18-25 år.  
 
 
Hur viktigt är det för dig att följa modet och de senaste trenderna när du   

handlar kläder?  

Mycket viktigt 6,25 % 

 18,75% 

 31,25% 

 25 % 

 12,5% 

Inte alls viktigt 6,25 % 

 
 
 
Nämn tre butiker som du vanligtvis handlar i: 

Hennes & Mauritz, Mq och Kappahl var de tre butiker som våra respondenter 
vanligtvis handlar i. Hennes & Mauritz var den butik som var mest populär med 
hög marginal. Totalt nämndes 45 olika butiker. I många fall var det de stora 
butikskedjorna som nämndes, men även mindre kända butiker och även lokala 
butiker. 
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Anser du att du ofta byter klädstil? Hur ofta?  

Ja, jag hoppar alltid på nya trender! 2,08 % 

Ja, jag mixar ofta eller alltid olika stilar. 25 % 

Ibland, när jag hittar en stil som passar 
min personlighet. 

68,75% 

Nej aldrig. Jag klär mig alltid i jeans och 
tröja 

0 % 

Nej, jag har alltid haft samma stil. 4,17 % 

 

 

Hur ofta köper du nya kläder? 

En eller flera gånger i veckan 10,42 % 

En till tre gånger i månaden 70,83 % 

En gång var tredje månad 16,67 % 

En till tre gånger per år 0 % 

Annat 2,08 % 

 

Majoriteten av respondenterna angav att de handlar nya kläder en till tre gånger 
i månaden. Det kan även utläsas att det är ett stort hopp till nedanstående 
alternativ ” en gång var tredje månad”. Nämnvärt är också att så mycket som en 
tiondel av respondenterna gör nya inköp minst en gång i veckan.  

 

Kan du nämna ett eller flera klädmärken som du fortsatt köpa under 1, 3 
och 5 år?   

På denna fråga var det många som ej kunde lämna något svar. Av de som svarade 
kan det utläsas ett ganska tydligt mönster i form av att under tidsperioden ett 
och tre år var det fler varumärken som nämndes än vid det tredje alternativet, 
fem år. De svar som lämnades på det tredje alternativet var ofta jeansrelaterade 
varumärken och samma varumärken förekom hos flera av respondenterna. 
 
 
Hur ofta handlar du samma klädmärke? 

Alltid 0 % 

Ofta 31,25 % 

Ibland 43,75 % 

Sällan 16,67 % 

Aldrig 8,33 % 
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4.3 Företagspresentation i korthet 

 

4.3.1 Cheap Monday 

Cheap Monday grundades år 2004 av Örjan Andersson, Adam Friberg, Lars 
Karlsson och Linda Friberg. ”Idén bakom Cheap Monday är mode till bra 
priser”(http://www.e24.se) 

Från starten var det ett renodlat jeansmärke för både tjejer och killar.  Idag 
innefattar det allt från skor till solglasögon. Märket såldes i början enbart i 
butikskedjan Weekday, men distribueras numera till återförsäljare runt om i 30 
länder, bland annat Japan och USA. Tanken är att sälja Cheap Mondays produkter 
bredvid dyrare märken, i bra butiker. (http://www.cheapmonday.com) 

Kännetecknande för Cheap Monday är den synliga dödskalleloggan. Dessutom 
känns jeansen ofta igen genom den smala ”stuprörsmodellen”. 
(http://www.dagen.se) 

Cheap Monday lägger inte ned mycket pengar på marknadsföring, framförallt har 
deras rykte spridit sig genom ”mouth-to-mouth”. De har fått i gång en positiv 
storytelling runt varumärket. (http://www.resume.se) 

 

4.3.2 Odd Molly 

Odd Molly designar, marknadsför och säljer mode till kvinnor. Tanken är att 
”Odd Molly ska representera en unik blandning av vacker design, kvalitativa 
värden och sinnlighet.” Genom sitt koncept har de lyckats utveckla en speciell 
känsla kring sitt varumärke.  

Odd Molly använder sig till stor del av externa återförsäljare, men har även ett 
fåtal egna butiker. Produkterna såldes under år 2008 i 41 länder världen över. 
En viktig del av företagets vision är att de ska agera en ”långsiktig roll i den 
internationella modeindustrin”. Företaget expanderar geografiskt och ökar 
antalet återförsäljare genom ett omsorgsfullt urval av lägen och återförsäljare. 
De anser att det på så vis är viktigt att behålla attraktiviteten i varumärket.  

Dessutom sker en ständig utveckling av produktsortimentet. De försöker öka 
sortimentsandelen med exempelvis kläder avsedda för arbetstid. Detta som en 
komplettering till grundkollektionen som är mer fritidsinriktad. Därtill har det 
även skett en breddning då Odd Molly låtit producera en hudvårdsserie, samt 
glasögonskollektion.  

När det gäller marknadsföring så har Odd Molly skapat sig en hög 
varumärkeskännedom. De har som intention att öka sin marknadsföring mot 
konsumenter exempelvis genom fler PR-aktiviteter och produktplaceringar.  

Odd Molly har en ganska bred målgrupp, men kärnan är kvinnor mellan 25 och 
50 år. Dessa Odd Molly kvinnor sägs vara ambitiösa, fördomsfria, har ett öppet 
sinne och lever ett aktivt liv med många intressen. (Odd Mollys årsredovisning år 
2008. http://feed.ne.cision.com) 

http://www.e24.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Weekday
http://feed.ne.cision.com/
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4.4 Resultat – Cheap Monday och Odd Molly 

I andra delen av enkätundersökningen ställdes frågor kring varumärkena Cheap 
Monday och Odd Molly. Frågorna som ställdes till respondenterna var för att få 
en bild av hur de uppfattar respektive varumärke samt vilken relation de har till 
dem. Svarsfrekvensen varierade mellan frågorna och överlag var frekvensen 
lägre än i den första delen av enkäten. Vi har valt att sammanställa de vanligast 
förekommande svaren. 

 

4.4.1 Resultat Cheap Monday 

 

Vad associerar du med klädmärket Cheap Monday? 

- Smala jeans 
- Billiga jeans 
- Döskalle 
- Punkig och rockig stil 
- Ungdomligt 

 

Äger du ett eller flera Cheap Monday plagg? 

Ja 33 % 

Nej 67 % 

 

 

Är Cheap Monday ett av dina favoritmärken? 

Ja 33 % 

Nej 60 % 

Nej inte längre 7 % 

 

 

Hur länge har du handlat Cheap Monday? 

Aldrig 67 % 

Några år 20 % 

För några år sedan, 
men inte längre 

13 % 
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Kan du se dig själv köpa Cheap Mondays plagg om tio år eller tror du att du 
har tröttnat på designen? 

Kanske  42 % 

Nej 37 % 

Jag har redan tröttnat 21 % 

 

 

4.4.2 Resultat Odd Molly 

 

Vad associerar du med klädmärket Odd Molly? 

- Gulligt och sött 
- Dyrt 
- Mönster 
- Volanger 
- Tunikor och klänningar 

 

Äger du ett eller flera Odd Molly plagg? 

Ja 22 % 

Nej 78 % 

 

 

Är Odd Molly ett av dina favoritmärken? 

Nej 82 % 

Några år Ja, men dock 
är det dyrt 

8 % 

Bland annat 10 % 

 

 

Hur länge har du handlat Odd Molly? 

Aldrig   76 % 

2-3 år 20 % 

3-5 år 4 % 
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Kan du se dig själv köpa Odd Mollys plagg om tio år eller tror du att du har 
tröttnat på designen? 

 Har antagligen tröttnat på Odd Molly, om de ej har 
ändrat på designen om tio år. 

46 % 

Jag kan tänka mig att börja köpa Odd Molly plagg, 
men inte alltför många. 

17 % 

Ja 21 % 

Kanske 16 % 
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4.5 Resultat - Intervju 

 

4.5.1  Intervju med Elin Hagrenius (Faith) 

I intervjun med butikschef Elin Hagrenius ställdes frågor angående 
köpbeteenden kring varumärken och kring Odd Molly.  

Enligt butikschefen på Faith har butiken många återkommande kunder som ofta 
köper samma märken. Frågorna som ställdes rör huvudsakligen Odd Molly. Vi 
ställde frågan om Elin Hagrenius märker någon skillnad på försäljningen av Odd 
Molly, om det är mer eller mindre populärt än tidigare. Svaret vi fick var att 
försäljningen bara har ökat, men att de fick kämpa för att sälja in varumärket de 
första åren. Butiken har sålt Odd Mollys plagg sedan hösten år 2002. Vidare 
säger E. H att målgruppen är bred och sträcker sig från 16-65 år. Med åren tycker 
E. H att designen på Odd Mollys plagg har ändrats en del. I början var det mest 
trikåplagg som sedan utvecklades med blusar och tunikor och på senare tid nu 
även jeansplagg. När vi ställde frågan om responsen på sättet Odd Molly utvidgat 
sitt varumärke genom bland annat hudvårdsprodukter, tyckte E. H att responsen 
varit bra. På frågan om E. H tror att kunderna kommer köpa Odd Molly plagg om 
10 år, eller om de kommer tröttna på designen svarar hon utan tvekan att hon 
absolut tror Odd Molly håller. Hon menar att skaparna av varumärket har hittat 
en unik stil och duktiga designers. Vidare tror hon inte att det är någon stor risk 
att varumärket blir överetablerat, då stora kedjor som exempelvis NK och Åhlens 
endast får beställa en begränsad mängd.  



Fad Fashion- ur ett varumärkesperspektiv                                      Helen Lidén och Emelie Gustafsson  

 

 23 

4.6 Analys 
Efter att ha undersökt ett antal konsumenter genom enkätundersökning har vi 
fått ett underlag för olika mönster i beteende och attityder. Vår uppfattning är att 
kvinnor överlag följer mode och trender mer, eller mindre, och att ett flertal av 
dessa tycker det är viktigt att hänga med i utvecklingen inom design och mode. 
Konsumenterna byter gärna stil så länge det passar deras personlighet, och en 
del mixar ofta eller alltid olika stilar. En del respondenter ser sina klädval som en 
del av en livsstil. Enligt författarna Gezelius och Wildenstam så har varumärken 
ofta en tydligt definierad image som konsumenten ofta kopplar samman med en 
viss livsstil eller som en del av ens personlighet. Att ge liv åt ett varumärkes 
image är svårt och de företag som haft framgång med det har förmodligen 
lyckats skapa unika och fördelaktiga associationer till varumärket (se stycke 
3.1.11). Enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna köper 
nya plagg ställt till sin livsstil och personlighet och att det är en viktig faktor i 
köpprocessen. Ett plagg kan uppfattas som fint eller tilltalande, men ett köp görs 
först när det stämmer överens med ens personlighet.  

Överlag följer de flesta av våra respondenter modet och tycker att det är en 
viktig aspekt vid inköp av nya kläder, men det går tydligt att utläsa att modet 
bara följs till en viss del och det inte är något krav vid nya inköp. Det känns som 
att det är väldigt få som följer minsta modenyck och att plaggen först köps när de 
accepterats av den stora massan. Enligt efterfrågekurvan (se figur 3.4) tar nytt 
mode ofta en tid för den stora massan att accepteras och anammas av en större 
kundgrupp. Av våra respondenter var det bara någon enstaka, som tillhör den 
skara som köper Fad Fashion plagg, utan som vi nämnde ovan väntar de till 
plagget/plaggen anammas av en stor massa.  

Om man tittar på begreppet Fad Fashion ur ett livscykelsperspektiv ser man att 
livslängden på plagget är mycket kort. Lika fort som den/det blir populärt lika 
fort försvinner efterfrågan (se stycke 3.2.3). Om vi försöker göra en jämförelse 
mellan Fad Fashion ur en plagglivscykel och Fad Fashion ställt till ett varumärke 
så tror vi att kopplingen finns där och att det är farligt för ett varumärke att ha 
en alltför unik och smal design.  

Majoriteten av konsumenterna handlar kläder en till tre gånger i månaden. Ett 
generellt beteende bland respondenterna verkar vara att shoppa i de stora 
butikskedjorna, men komplettera med kläder från mindre lokala butiker.  

När det kommer till trogenhet, till olika varumärken så köper respondenterna 
överlag samma klädmärke ibland eller ofta. Om en produkt tillfredsställer 
konsumentens behov eller önskemål, kan det resultera i en lojalitet till 
varumärket som varar i många år. Lojaliteten fungerar som ett band mellan 
produkten och konsumenten, som är svårt för konkurrenter att bryta. För att 
bryta bandet krävs ofta att konsumentens självkoncept eller livssituation ändras. 
Lojaliteten till varumärket kan också påverkas när företaget förändrar eller 
positionerar om varumärkesimagen (se stycke 3.1.10). Respondenterna i 
enkätundersökningen har relativt lätt att namnge klädmärken som de köpt i mer 
än ett eller tre år, men efter fem år så minskar antalet. Härmed går det att utläsa 
en viss mån av märkeslojalitet. Det går tydligt att se att respondenterna till viss 
del är trogen ett eller flera varumärken och har varit det en längre tid.  
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4.6.1 Analys - Cheap Monday 

En av de faktorer som påverkar konsumentens syn på ett varumärke är styrkan 
hos associationen (se stycke 3.1.8). Associationerna kan göras till produkten, 
varumärkespersonligheten, organisationen och varumärkets symbol (se stycke 
3.1.1) De associationer som görs till varumärket Cheap Monday var väldigt 
överrensstämmande med varandra. Det förekom många upprepade svar och det 
var endast ett fåtal respondenter som inte hade någon uppfattning alls. Överlag 
var alltså den samlade uppfattningen om Cheap Monday densamma och 
varumärkets grundare verkar ha lyckats med att positionera varumärket i våra 
respondenters medvetande. Positionering är i enlighet med författarna Melin 
och Urde en metod för att placera företagets produkter i konsumentens 
medvetande. Utifrån en grundpelare utgår positioneringen ofta från varumärket 
eller produktens fördelar, för att konsumenten ska kunna urskilja dess 
mervärde. För att hitta en unik plats på marknaden krävs underlag för en hållbar 
differentiering (se stycke 3.1.3). 

Av våra respondenter är det 33 % som äger ett eller flera Cheap Monday plagg. 
Majoriteten anser inte att Cheap Monday är ett av deras favoritmärken, medan 
ett antal angav att det är eller har varit ett favoritmärke.  

Det köpmönster som går att uttyda är att de som inhandlat Cheap Mondays 
plagg, har gjort det i ett antal år. En del köper fortfarande och kan tänka sig 
fortsätta köpa, men en del har redan tröttnat på plaggens design och tror sig inte 
köpa Cheap Mondays produkter om 10 år.  

Cheap Monday har utvecklas genom åren, från att i starten enbart sälja jeans till 
att idag sälja allt från kostymer, skor, glasögon och underkläder. Utvidgningen, 
en så kallad Brand Extension, innebär att utvidga varumärket, för att med hjälp 
av varumärket sälja varor under helt andra produktområden, och ofta på andra 
marknader, som att t ex ett varumärke som säljer kläder, väljer att utvidga sitt 
sortiment ytterligare med solglasögon och smink (se stycke 3.1.5) Dessutom har 
Cheap Monday gjort en vertikal utvidgning, genom att frångå sitt grundkoncept 
”mode till bra priser”, till att även sälja plagg i ett högre prissegment. Det kan 
ofta vara svårare för ett varumärke att ta sig upp till högre prissegment, 
eftersom det kan uppkomma problem med varumärkets trovärdighet (se stycke 
3.1.5). 

Trots de förändringar som Cheap Monday gjort, verkar konsumentens första bild 
av Cheap Monday finnas kvar i medvetandet och verkar vara svår för varumärket 
att tvätta bort. Som vi tidigare nämnt så var respondenternas associationer kring 
varumärket riktade mot jeansen och vi uppfattade vi ingen association gällande 
varumärkets utvidgning.  

 

4.6.2 Analys – Odd Molly 

Även i Odd Mollys fall så var respondenternas svar angående associationer till 
varumärket väldigt överrensstämmande med varandra. Många svar uppgavs 
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frekvent. Det var dock inte alla som hade kännedom om varumärket. Enligt Odd 
Molly själva vill de representera en unik blandning av vacker design, samt skapa 
en speciell känsla kring varumärket. Det stämmer bra med respondenternas 
uppfattning av Odd Molly. Enligt författaren Uggla så kan de associationer som 
konsumenten gör till varumärket ha en positiv och önskvärd betydelse, vilket 
kan syfta till antingen mer påtagliga faktorer kopplade till produkten eller 
abstrakta och immateriella egenskaper. Ibland har associationer som uppdrag 
att göra ett varumärke eller en produkt unikt, eftersom det påverkar 
konsumentens vilja att känna ett positivt värde. Graden av uppfattad unikhet, 
alltså hur varumärket utskiljer sig från andra konkurrenter på marknaden är 
viktigt (se stycke 3.1.8).  

Det var 22 % av respondenterna som äger ett eller flera Odd Molly plagg och det 
var ett flertal som hade det som favoritmärke. Ett antal markerade emellertid att 
de tyckte priset var för dyrt.  

Av de respondenter som har handlat Odd Molly plagg, så har de flesta gjort det i 
2-3 år. Det kan dock uttydas att konsumenterna börjar tröttna på Odd Mollys 
design och att de troligen inte kommer att köpa om 10 år, i fall det inte sker 
någon förändring. En del kan tänka sig börja köpa Odd Molly plagg, men inte allt 
för många.  

Enligt butikschefen Elin Hagrenius så har Odd Mollys design och sortiment 
förändrats genom åren. Trots att varumärkets design ändrats och att varumärket 
har utvidgats med bland annat nya produktgrupper verkar det inte som att det 
påverkat Odd Mollys image. 

Med tanke på underlaget från våra respondenter samt intervjun med Elin 
Hagrenius så görs starka kopplingar i samband med varumärket. Odd Molly har 
därmed skapat sig en stark varumärkesimage med unika och fördelaktiga 
associationer.  
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5. Slutsats 

I den avslutande delen av studien förs en diskussion kring studiens syfte samt 
knyter an till frågeställningarna i det första avsnittet. Med hjälp av den teoretiska 
referensramen kommer problemformuleringen besvaras och det framlagda 
resultatet diskuteras. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka, beskriva och analysera vilka viktiga 
delar som ingår i ett företags varumärke och som kan kopplas till Fad Fashion. 

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att göra fördjupningar kring 
två kända varumärken, Odd Molly och Cheap Monday. De två valda varumärkena 
syftade till att vara exempel för att få mer konkreta svar på våra frågeställningar. 
Vidare menar vi att Odd Molly och Cheap Monday har en unik och smal design 
som vi anser går att appliceras på begreppet Fad Fashion. 

 

5.1 Huvudproblem; Vilka viktiga delar ingår i ett företags varumärke och 
som kan kopplas till Fad Fashion?  

Att hålla ett varumärke levande är svårt, men det finns viktiga delar som går att 
ta i beaktning. Fad Fashion är som sagt ett ”modenyck”, där plaggen 
karaktäriseras av en hög modegrad och kort livslängd. På samma sätt tror vi att 
ett varumärke kan karaktäriseras av en hög modegrad och kort livslängd.  

Om ett varumärke har en hög modegrad så är det därmed mer känsligt när det 
gäller exempelvis nya trender eller svängningar på marknaden. Det kan i sin tur 
innebära risker för företaget. Det är därför en viktig del för företaget att minska 
varumärkeskänsligheten så gott det går genom att exempelvis erbjuda ett 
varumärke som är unikt och inte ”rubbas” så lätt. Därmed är varumärkets 
positionering av stor vikt eftersom differentieringen från andra varumärken ger 
ett försprång.  

Ett varumärke med Fad Fashion karaktär anser vi ha ett stort behov av att 
ständigt ligga i ”tiden” och utvidgningar av varumärket är i och med det ett sätt 
att hänga med i utvecklingen.  

När det kommer till livslängden hos ett varumärke så påverkas den i högsta grad 
av varumärkeslojaliteten. Ett varumärke som väl har bundit goda band till sina 
kunder, tror vi också har lättare att behålla dem. Varumärkeslojaliteten i sin tur 
verkar till stor del bero på det förhållande konsumenten har till varumärkets 
image. Oftast bygger konsumenterna imagen på de associationer som de gör till 
varumärket.  

Till följd därav är det viktigt att sändarens perspektiv stämmer överens med 
mottagarens eftersom det i slutändan är konsumentens syn på varumärket, som 
avgör ett eventuellt köp.  

Med ovanstående motivering beskriver vi viktiga delar som ingår i ett företags 
varumärke och som kan kopplas till Fad Fashion, vilka kan sammanfattas med 
följande punkter; 
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- Varumärkeskänslighet 
- Positionering 
- Varumärkesutvidgning 
- Varumärkeslojalitet 
- Varumärkesimage 
- Varumärkesassociationer  
 

 

5.2 Delproblem; Vilka tänkbara varumärkesstrategier kan ett företag med 
smal och unik design tillämpa för att få en positiv respons från mottagaren? 

En grundläggande strategi för ett varumärke med smal och unik design är hur 
företaget ska lyckas bevara varumärkets kärnvärde. Kärnvärdet måste ständigt 
ligga i linje med företagets vision för varumärket, eftersom det ger konsumenten 
en trygghet, så hon/han vet vad den kan förvänta sig vid ett köp.  

Att tänka ut en bra marknadsföringsstrategi som passar det aktuella varumärket 
är viktigt, men svårt. Som vi har märkt finns det ingen metod som passar alla, 
men grundläggande aspekter är att utvecklingen inte bör gå för fort eller ligga 
för långt ifrån grundidén. De flesta strategier innebär både för- och nackdelar, 
om företaget exempelvis ger sig in på en ny marknad, kan likväl den redan 
befintliga marknaden bli tappad. Det är alltså en ständig avvägning mellan att 
bevara varumärkets värde, men samtidigt förnya, för att inte förlora 
konsumenternas intresse.  

Därtill är det av stor betydelse att fundera över varumärkets tänkta livslängd och 
hur den nås på bästa sätt. En del företag kan medvetet sätta en tidsbestämd 
livslängd för att exempelvis uppnå hög vinst eller för att göra plats för nya 
kommande produkter eller varumärken.  

Varumärkesutvidgning är ett samlande begrepp för många olika strategier, som 
vi anser vi bör vara en pågående process för ett varumärkes expansion. Det bör 
göras för att möta kundens önskan om variation, eller för att fånga upp den dolda 
eller slumrande marknaden.  

Vi har genom våra två valda varumärken Odd Molly och Cheap Monday 
undersökt deras val av utvidgningar eftersom de påverkar deras utveckling. 
Något som vi genom vår enkätundersökning kunde se var att företagens val av 
prissegment, var en viktig faktor vid konsumenternas köpprocess.  Ofta finns det 
kanske liknande plagg hos budgetkedjorna, som konsumenten följaktligen köper 
istället. Därför är det av stor vikt att kunden får ett mervärde genom varumärket 
och dess betydelse. 

Kanske kan det vara så att i t ex Odd Mollys fall att valet av prissegment är en 
strategi för att göra varumärket mer unikt och inte lika tillgängligt för alla. En del 
av våra respondenter hade en önskan om att få äga ett eller flera Odd Molly 
plagg, men tyckte överlag att priserna var för höga, men skulle ändå kunna tänka 
sig att börja köpa märket inom en snar framtid. Vi tror att det höga 
prissegmentet skapar ett mervärde för varumärket och att det höjer statusen. 
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Eftersom respondenterna dessutom inte vill ha för många plagg, utan tycker i de 
flesta fall att det är tillräckligt med några stycken, tror vi det kan vara ett bra val 
av strategi ur ett långsiktigt perspektiv.  

När det kommer till Cheap Monday så torde den valda strategin vara den 
motsatta, då de har lagt sig i ett mycket lägre prissegment och på så vis blivit 
tillgängliga för alla. Det tror vi kan ha en både positiv och negativ inverkan på 
varumärket. Den positiva effekten är att varumärket är så pass tillgängligt och 
att alla har råd att köpa plaggen och därmed har varumärket blivit allmänt känt. 
En negativ inverkan kan dock vara att det låga priset skapar en tillgänglighet 
som blir för stor, vilket leder till att varumärket tappar sin status och 
konsumentens eftersträvan.  

De båda varumärkena har även utvidgat sig på andra sätt, genom att utveckla 
nya produktgrupper och sökt nya kundgrupper med mera. Vi tror att så länge de 
håller sig till det de gör bäst och inte svävar ut för långt, så kommer de överleva 
ett bra tag till. De bör dock akta sig för överexponering och förvirring hos deras 
kunder.  
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6. Avslutande diskussion 

I avsnittet förs en diskussion gällande arbetets tillförlitlighet, dvs. dess validitet och 
reliabilitet. Detta görs med anslutning till uppsatsens frågeställningar. 
Tillförlitligheten följs vidare åt av rubrikerna: ramfel, bortfall och förslag till vidare 
forskning.  

 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är de två faktorer som avgör en undersöknings 
tillförlitlighet. Med dessa menas att all data bör vara pålitlig och giltig. 
(Andersen, 1994, sid. 92) 

I studien grundar sig reliabiliteten och validiteten främst på den empiri och 
primärdata som framkommit vid enkätundersökningen och intervjuerna. I dessa 
fall har vi lagt stor vikt vid att ha tydliga och objektiva frågeställningar, som inte 
kan missuppfattas. Därtill har frågeställningarna varit väsentliga för studiens 
syfte. Enkätundersökningen gjordes som en Internetenkät, samt delades ut i 
pappersform under en veckas tid. På så vis har vi undvikit att endast begränsa 
oss till ett tillfälle och en plats, vilket borde ge ett säkrare resultat. Vi nådde även 
vår målgrupp, kvinnor mellan 18-65 år, med en jämn åldersfördelning av 
respondenterna. I intervjun med Elin Hagrenius på Faith bör hänsyn tas till att 
hon är butikschef och säljer Odd Molly plagg, och kanske inte är helt objektiv. 

I teoriavsnittet har vi försökt använda oss av många olika källor för att öka 
reliabiliteten och validiteten. Därtill har vi bland annat sökt litteratur som är 
skrivet av kända och etablerade författare. Kanske skulle vi använt oss av 
artiklar för att få de aktuellaste källorna. Anledningen till uteblivna artiklar är att 
vi har haft svårt att hitta relevant information.  

 

6.1.1 Ramfel 

Det uppstår ett ramfel då urvalsramen inte passar samman med eller täcker 
målpopulationen, vilket leder till att undersökningens resultat inte blir 
representativt. (Bryman, 2002 sid. 101, 120-121) 

Eftersom vår enkätundersökning vänder sig till kvinnor, som vi nått via vissa 
utvalda platser och internetforum, så är det ett icke slumpmässigt urval. Men vi 
har försökt att få tillgång till en så blandad målgrupp som möjligt. Därtill har de 
haft möjlighet att svara på enkäten anonymt. För att undvika eventuella 
oklarheter i frågeställningarna, gjorde vi en testrunda på några personer vilkas 
svar inte ingår i studien.  
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6.1.2 Bortfall 

Eventuella bortfall kan påverka undersökningens resultat och därmed ge en 
felaktig framställning i analysen. Exempel på bortfall är då en respondent väljer 
att inte svara på en fråga. (Bryman, 2002 s.101) 

När det gäller vår enkätundersökning så hade vi överlag en hög svarsfrekvens. 
Frågorna gällande våra valda varumärken kunde dock inte alla respondenter 
svara på. Men de svar vi fick var enhetliga, så vi tror inte att bortfallet påverkar 
resultatet.  

De två intervjuerna var ursprungligen tänkta att göras muntligt med 
butikscheferna i Face och Faith. Men eftersom de båda föredrog att vi lämnade 
våra frågor i butiken så att de skriftligt kunde besvara dem när de hade tid, 
ändrades planen något. Möjligtvis hade vi fått utförligare svar under en muntlig 
intervju, med tillfälle att ställa följdfrågor. Vi anser likväl att vi fått bra och 
tydliga svar på frågeställningarna från Faith. Med butiken Face blev samarbetet 
aldrig av eftersom butikschefen drog sig ur i sista stund, trots att vi fått 
klartecken om hans medverkan. Vi känner dock att vi har tillräckligt med 
underlag och material som vi erhållit genom enkätundersökningen. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vid eventuell vidare forskning så kan det göras fördjupningar i 
varumärkesutvidgning och hur det påverkar ett varumärke positivt eller 
negativt. Därtill kan Fad Fashion kopplat till plagg undersökas ytterligare, 
exempelvis Fad Fashion ur ett historiskt perspektiv och ur ett framtida 
perspektiv. Ett annat alternativ är att undersöka Fad Fashion – ur ett 
varumärkesperspektiv, men med inriktning mot män istället för kvinnor. 
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Bilaga 1 

Figurförteckning  

 

 

(Melin, 1997, sid. 279) 

 

Fullständiga länkar och källor till ej omgjorda figurer 

//courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/images/basicFashion.gif  

10-02-25 

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm 10-02-25 

 

C. Gezelius, P. Wildenstam, Marknadsföring- Modeller och principer, 2007, första 
upplagan, första tryckningen. Stockholm: Bonnier Utbildning (sid 151) 

M. Easey, Fashion Marketing, 2002, andra upplagan. London: Blackwell Science 
Ltd (sid. 131) 

http://courses.cit.cornell.edu/cuttingedge/lifeCycle/03.htm


Fad Fashion- ur ett varumärkesperspektiv                                      Helen Lidén och Emelie Gustafsson  

 

 34 

Bilaga 2 

 

Företagspresentation 

Odd Molly 

År 2002 startade Karin Jimfelt-Gathan och Per Holknekt ett svenskt klädföretag 
vid namn Odd Molly. Företaget designar, marknadsför och säljer mode till 
kvinnor. Tanken är att ”Odd Molly ska representera en unik blandning av vacker 
design, kvalitativa värden och sinnlighet.” Genom sitt koncept har de lyckats 
utveckla en speciell känsla kring sitt varumärke.  

Odd Molly använder sig till stor del av externa återförsäljare, men har även ett 
fåtal egna butiker. Produkterna såldes under år 2008 i 41 länder världen över. 
En viktig del av företagets vision är att de ska agera en ”långsiktig roll i den 
internationella modeindustrin”. Företaget expanderar geografiskt och ökar 
antalet återförsäljare genom ett omsorgsfullt urval av lägen och återförsäljare. 
De anser att det på så vis är viktigt att behålla attraktiviteten i varumärket.  

Dessutom sker en ständig utveckling av produktsortimentet. De försöker öka 
sortimentsandelen med exempelvis kläder avsedda för arbetstid. Detta som en 
komplettering till grundkollektionen som är mer fritidsinriktad. Därtill har det 
även skett en breddning då Odd Molly låtit producera en hudvårdsserie, samt 
glasögonskollektion.  

När det gäller marknadsföring så har Odd Molly skapat sig en hög 
varumärkeskännedom. De har som intention att öka sin marknadsföring mot 
konsumenter exempelvis genom fler PR-aktiviteter och produktplaceringar.  

Odd Molly har en ganska bred målgrupp, men kärnan är kvinnor mellan 25 och 
50 år. Dessa Odd Molly kvinnor sägs vara ambitiösa, fördomsfria, har ett öppet 
sinne och lever ett aktivt liv med många intressen. (Odd Mollys årsredovisning år 
2008. http://feed.ne.cision.com) 

 

 

Cheap Monday 

Cheap Monday grundades år 2004 av Örjan Andersson, Adam Friberg, Lars 
Karlsson och Linda Friberg. ”Idén bakom Cheap Monday är mode till bra 
priser”(http://www.e24.se) 

Från starten var det ett renodlat jeansmärke för både tjejer och killar.  Idag 
innefattar det allt från skor till solglasögon. Märket såldes i början enbart i 
butikskedjan Weekday, men distribueras numera till återförsäljare runt om i 30 
länder, bland annat Japan och USA. Tanken är att sälja Cheap Mondays produkter 
bredvid dyrare märken, i bra butiker. (http://www.cheapmonday.com) 

Cheap Monday är en del av Fabric Skandinavien, som i sin tur är ett fristående 
dotterbolag till H&M. Cheap Mondays produkter finns inte att köpa i H&M´s 
butiker. (http://www.barometern.se) 

http://www.e24.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Weekday
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Kännetecknande för Cheap Monday är den synliga dödskalleloggan. Dessutom 
känns jeansen ofta igen genom den smala ”stuprörsmodellen”. 
(http://www.dagen.se) 

Cheap Monday lägger inte ned mycket pengar på marknadsföring, framförallt har 
deras rykte spridit sig genom ”mouth-to-mouth”. De har fått i gång en positiv 
storytelling runt varumärket. (http://www.resume.se) 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning 

 

Vi är två studenter från Textilhögskolan i Borås. Just nu håller vi på att 
skriva uppsats om kunders beteende och attityder kring varumärken. 
Nu skulle vi behöva DIN hjälp med att få svar på några frågor.  

Enkäten vänder sig endast till kvinnor. 

Din ålder? ……….. 

1. Hur viktigt är det för dig att följa modet och de senaste trenderna när du 
handlar kläder?  

Mycket viktigt 1 2 3 4 5 6 Inte alls viktigt 

 

2. Anser du dig vara trogen till ett eller flera klädmärken?  

   Ja    Nej 

I så fall, vilket eller vilka? 

Svar:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Hur ofta handlar du samma klädmärke? (Bortse från köp i de stora 
butikskedjorna, såsom H&M och Lindex) 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

4. Anser du att du ofta byter klädstil? Hur ofta? Ringa in det påstående som 
stämmer bäst in på dig. 

- Ja, jag hoppar alltid på nya trender! 

- Ja,  jag mixar ofta eller alltid olika stilar.  

- Nej, aldrig. Klär mig alltid i jeans och tröja 

- Nej, jag har alltid haft samma stil 
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5. Kan du nämna ett eller flera klädmärken som du fortsatt köpa under mer än: 

-1 År………………………………………………………………………………………………………………… 

- 3 År ………………………………………………………………………………………………………………. 

- 5 År ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hur ofta köper du nya kläder? 

- En eller flera gånger i veckan. 

- En till tre gånger i månaden 

- En gång var tredje månad 

- en till tre gånger per år 

- Annat …………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Nämn tre butiker som du vanligtvis handlar i. 

-1…………………………………………………………………………………………………………………….. 

-2 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

-3…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

I vår studie tittar vi främst på attityder kring två varumärken, 
Odd Molly och Cheap Monday. 

 

8. Vad associerar du med klädmärket Odd Molly? 

 

9. Vad associerar du med klädmärket Cheap Monday? 

 

10. Äger du ett eller flera Odd Molly plagg? 

 

11. Äger du ett eller flera Cheap Monday plagg? 
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12. Är Odd Molly ett av dina favoritmärken? 

 

13. Är Cheap Monday ett av dina favoritmärken? 

 

14. Hur länge har du handlat Odd Molly? 

 

15. Hur länge har du handlat Cheap Monday? 

 

16. Kan du se dig själv köpa något av ovanstående klädmärke om tio år eller tror 
du att du har tröttnat på designen? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar på textilhögskolan och just nu håller vi på att 
göra en undersökning om varumärken. 

 

Har ni mycket stamkunder eller återkommande kunder?  I så fall vet du om de 
ofta köper samma märken? 

Märker ni någon skillnad på försäljningen av Odd Molly, är det mer eller mindre 
populärt? Kan ni komma på någon annan märkbar förändring i köpbeteendet 
kring Odd Molly? 

Är målgruppen densamma, eller har den ändrats genom åren? 

Hur länge har ni sålt Odd Molly? 

Märker ni någon stor skillnad på designen på Odd Molly genom åren? 

Vad har ni fått för respons på utvidgningen av deras märke, exempelvis deras 
hudvårdsprodukter? 

Finns det något märke som ni har köpt in som varit populärt men snabbt blivit 
impopulärt? 

Tror du kunderna kommer köpa Odd Mollys plagg om 10 år? Eller har de tröttnat 
på designen? 

 


